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Ata da Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 1 
Mantiqueira - 2015. 2 
Abertura: Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, foi realizada 3 
a reunião plenária extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra 4 
da Mantiqueira (CBH-SM), com início às dez horas, no Restaurante Pedra do 5 

Baú, sito à rua das Araucárias, s/n, Bairro Paiol Grande, na cidade de São Bento 6 
do Sapucaí. VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos do dia o 7 
Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira e 8 
prefeito de Campos do Jordão, convidou para compor a mesa o Vice-presidente 9 
do CBH-SM, o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, a Secretaria do Meio 10 

Ambiente de São Bento do Sapucaí, o Secretário Executivo do CBH-SM, 11 
agradeceu a bela apresentação do Sr. Benedito da Silva Souza que abriu a 12 
reunião, a todos do restaurante pela ajuda e colaboração com o evento e 13 

cumprimentou todos os presentes e desejou uma ótima manhã de trabalho a 14 
todos. Iniciou com a leitura completa da convocação da Reunião do dia e seguiu 15 
ao item 2 da pauta: Aprovação da Ata da Reunião Plenária de 15 de julho de 16 
2015. A leitura do documento foi dispensada pelo plenário e colocada em 17 

votação, sendo aprovada por unanimidade com as devidas correções solicitadas 18 
pelo plenário. Passou ao item 3 da pauta: “Deliberação CBH-SM 07/2015 – 19 
Aprova o Relatório de Situação 2015 - Ano base 2014” o presidente fez a leitura 20 
completa da presente deliberação. E convidou o executor para apresentar os 21 

detalhes dos trabalhos desenvolvidos no presente relatório. A palavra foi aberta 22 
ao plenário e a proposta colocada em votação e aprovada com unanimidade. 23 

Passou ao item 4 da pauta: “Deliberação CBH-SM 08/2015 – Aprova a 24 
Atualização do Plano de Bacias da Serra da Mantiqueira – UGRHI 1”, no uso da 25 

palavra o executor, informou ao plenário que o presente documento atendeu as 26 
Deliberações 146 e 177 do CRH – Coordenadoria de Recursos Hídricos, nestas 27 

deliberações foram definidas as normas para todos os planos de bacias dos 28 
Comitês do estado. Após a informação de que este foi um dos trabalhos mais 29 
completos e corretos dentre tantos que já apresentou a outros comitês, fez a 30 

entrega solene do material a secretária executiva e agradeceu ao CBH-SM, as 31 
Câmaras Técnicas e a Vale Verde que foram fundamentais no apoio ao trabalho. 32 
A palavra foi aberta ao plenário, no uso o membro representante da ABES 33 

observou uma correção no 3° considerando da presente deliberação, alterando 34 
o quadriênio de “2015/2018’ para ‘2016/2019’, Considerando a alteração na 35 

proposta a deliberação foi aprovada por unanimidade. O Presidente deu 36 
seguimento á pauta item 5: “Apresentação da Câmara Técnica de Turismo e 37 
Educação Ambiental (CT-TEAM), sobre o I Seminário realizado na Serra da 38 

Mantiqueira – CBH-SM”, e passou a palavra ao secretário executivo, que no uso 39 
da palavra agradeceu a presença de todos e justificou a ausência da 40 

Coordenadora da Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental e abriu a 41 
palavra aos demais membros da câmara para que fizessem uma breve 42 

explanação sobre o seminário. No Uso da palavra a Secretária do Meio Ambiente 43 
de São Bento do Sapucaí, comentou que os projetos que a CT-TEAM vem se 44 
esforçando para fazer são trabalhos de conscientização não só para os membros 45 

da câmara mas também para a sociedade. Neste primeiro momento foram 46 
tratados de assuntos pertinentes à região mostrando que é possível trabalhar o 47 
turismo de forma sustentável. Informou ainda que já está sendo idealizado o II 48 
Seminário com a ideia de que isso cresça. O presidente agradeceu a fala e 49 
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passou ai item 6 da pauta: “Outros assuntos” – Dando sequência da palavra o 50 
Secretário Executivo, explanou sobre a importância da criação de uma 51 
Secretaria Executiva Adjunta no Comitê e propôs a mesa diretora, ao plenário e 52 
aos membros das Câmaras Técnicas, construir de forma legal o cargo de 53 
Secretário Executivo Adjunto. Foi aprovada por unanimidade a proposta de 54 

criação da Secretaria Executiva Adjunta, primeiro para estudo e depois para 55 
aprovação estatutária. Falou em seguida sobre os trabalhos de Cobrança, 56 
citando sobre o ato convocatório em toda a Serra da Mantiqueira com ajuste de 57 
três meses para os usuários e definição da cobrança junto às três áreas: 58 
comércio, indústria e saneamento. Isentos o comércio e a agricultura familiar. 59 

Reassumindo os trabalhos o presidente, colocou a palavra à disposição dos 60 
presentes, informando que todos os trabalhos distribuídos encartados 61 
encontram-se também à disposição dos interessados de forma digitalizada. Em 62 

seguida foi dada a palavra ao vice-presidente, que informou ser sua última 63 
participação, anunciou a sua renúncia no cargo de Vice-presidência no CBH-SM, 64 
pelo fato de encerrar a sua participação como representante da OAB, visto que 65 
seu mandato termina em dezembro e desta forma é necessária a indicação de 66 

outro nome. Em seguida assumiu a palavra o prefeito de Santo Antônio do 67 
Pinhal, registrou seu apreço pelo ex-vice-presidente, falou das dificuldades pela 68 
execução das obras, após a licitação, das dificuldades de acompanhar todos os 69 
passos para efetivação de um projeto, fez esclarecimentos sobre andamentos 70 

dos projetos de sua cidade e encerrou sua participação agradecendo a todos. 71 
Retomando ao uso da palavra o presidente deu a palavra à Vale Verde que falou 72 

das dificuldades para avaliação e análise dos projetos, e da necessidade de 73 
criação de um sistema mais efetivo para acompanhamento dos trabalhos em 74 

todos os seus procedimentos. Com a volta da palavra para o presidente, foi 75 
encerrada a reunião ordinária do CBH-SM, ás 12h17min de 8 de dezembro de 76 

2015. 77 


